
موسيقى

علي موره لي

 ..»Troubadour »الــــــتــــــروبــــــادور 
الــحــديــث  لـــطـــاملـــا ورد عـــنـــد  اســــــٌم 
عــن الــشــاعــر واملــوســيــقــي الــكــنــدي 
  .)2016  -  1934( ــن  كـــوهـ لـــيـــونـــارد  الــــراحــــل 
الذي  املتجّول  الشاعر  والــتــروبــادور هو ذاك 
يروي عن الحب ويغني ويعزف له في ربوع 
 عــصــورهــا الــوســطــى. 

َ
جــنــوب أوروبــــــا زمـــــان

ــرِجــع أدب الــتــروبــادور 
ُ
بعض االجــتــهــادات ت

إلى عرب األندلس، فيما أخرى ترى له أصواًل 
كلتية وثنية، ومسيحية صوفية، وإحيائية 

أفالطونية.
أمـــا تـــروبـــادورّيـــة كــوهــن فــحــداثــيــة، شعرّيته 
املــاديــة من حولها. ُعزلته  إزاء  ترسم حــدودًا 
دن، 

ُ
حميمّية تحجب عن ساكنها ضوضاء امل

الحب في عصر  تأملية وجدانية تبحث عن 
الــســلــعــة وعــــن الــحــقــيــقــة فـــي عــصــر الــســرعــة. 
رسلة مصدرها 

ُ
امل واألفــكــار  واأللــحــان  الكالم 

 ُمعاصر يعيش وحيدًا، يعشق وحيدًا، 
ٌ
إنسان

وُيــفــّكــر وحــيــدًا. مــا الــوجــود مــن حــولــه سوى 
ــوانــّي، أشبه بــأضــواء تتألأل  انعكاس نــوٍر جُّ
في بركة ماء على إسفلت الطريق عقب ليلة 

شتوية ماطرة.
إضــافــة إلــى صفة الــتــروبــادور، سبق لشركة 
إنــتــاج تــعــامــل معها كــوهــن أن أطــلــقــت عليه 

لقب مؤّرخ اليأس، نظرًا إلى سوداوّية كانت 
سمع نشازًا في حقبة الستينيات التي عّجت 

ُ
ت

بُجمل الوعد والحلم والحرية، واألمل بنعيم 
ورخاٍء اقتصاديني، وعصفت بلياليها طبول 
موسيقى الرقص الحامي؛ من ›سوينغ‹ إلى 
›تويست‹ و‹روك أند رول‹، لذا، وعلى الرغم 
مــن أن تـــروبـــادورّيـــة كــوهــن قــد ســبــقــت بــوب 
ــــواب الــســوق  ــت أبـ

ّ
ديــــالن بــعــقــد، مـــع ذلــــك، ظــل

األميركية في وجهه موصدة حتى منتصف 
 First, we السبعينيات، عشّية إصــدار أغنية
األطــلــســي  ضــفــة  عــلــى  ــا  أمــ  .take Manhaten

ــت أوروبــــا، والــتــي كــانــت حينها 
ّ
ــقــابــلــة، ظــل

ُ
امل

 
ً
زيل عنها ركام الحربني، أكثر تقّبال

ُ
ال تزال ت

لكآبة كوهن، فحظي هناك بُسمعة مرموقة، 
هرة فنية واسعة.

ُ
ونجومية ّمتألقة، وش

األســاس شاعٌر وليس موسيقيًا،  في  كوهن 
دخل الغناء والعزف من باب الصدفة بقصد 
ــه حـــني كــان  ــدتــ كــســب الـــــــرزق. قـــد نــّبــهــتــه والــ
يافعًا إلى مغّبة امتهان الشعر ُبغية العيش 
ستجير من الرمضاء بالنار، قرر 

ُ
الكريم؛ كامل

غنية األميركية جودي 
ُ
وبناًء على نصيحة امل

كولنز Judy Collins أن ُيلّحن أشعاره بنفسه 
ــيــهــا، وُيــرافــقــهــا عــلــى غــيــتــاره بــُمــفــرده. 

ّ
وُيــغــن

ــــدرب، ساحرًا 
ُ
امل أتــى صــوتــه، غير الحلو وال 

ــًا خـــاصـــًا لـــقـــصـــائـــده،  ــعــ ــًا، وصــــــار رافــ ــ ــادقـ ــ صـ
اف والحّساس فيها، 

ّ
ومرسااًل شخصيًا للشف

فــاألغــنــيــة، بــحــســب كـــوهـــن، إن عــاشــت حتى 
العشرين سنة تثبت بذلك أنها حقيقية.

أثناء مسيرة نضال كوهن في سبيل كسب 
رضــى إحــدى الشركات عن تسجيل واحــدة 
›راقصني  أغنية  الخالدة وهــي  من روائــعــه 
 Dance Me To The End’ حتى نهاية الحب
Of Love قال له وقتها ُمدير شبكة CBS عقب 
سماع مسّودة األغنية؛ »نعلم أنك عظيٌم يا 
جدي 

ُ
ليونارد، لكننا ال ندري ما إن كنت ست

لنا نفعًا!«. في األخير، كسب كوهن الرهان 
وصار أيقونة فنية، من دون أن يتنازل عن 
الكثير، سواًء من ظاهره أو من باطنه. حتى 
رحيله، ظل يعيش في مسكنه املتواضع حّد 
الشظف في مونتريال، في حال لم يكن في 
ُمعتكفًا  أو  الفنية،  األمــاســي  ُيحيي  تجوال 

ــزٍل لــه إمــا فــي كاليفورنيا أو على 
َ
ُمــعــت فــي 

جزيرة متوسطّية، يكتب قصيدة أو ُيسّجل 
أغنية جديدة.

عــام 2016   مــن إصـــدار   You Want It Darker
كان آخُر ألبوم سّجله ليونارد كوهن ملصلحة 
قبل   ›Colombia Records ›كولومبيا   شركة 
نحو تسعني يومًا من رحيله. وقتها، حصد 
املبيعات واســتــأثــر بحماسة  أفــضــل  األلــبــوم 
ــقــاد. مــؤخــرًا، أصـــدر ُمنتجه 

ُ
واســتــحــســان الــن

ألــبــومــًا   Adam Cohen كـــوهـــن  آدم  وابــــنــــه، 
 مدته عن النصف ساعة بعنوان 

ّ
ُمقتضبًا تقل

 ›Thanks for The Dance شكرًا على الرقصة‹
ُبنَي على ِبضع قصائد سجلها كوهن األب 
بــصــوتــه الـــعـــاري خـــالل الــعــمــل عــلــى ألــبــومــه 
ــنـــدرج ضمن  ــم تـ ـــلـــّحـــن ولــ

ُ
ـــعـــد ت

ُ
ــم ت األخــــيــــر، لـ

اإلصدار.
بهذا، يكون Thanks For The Dance ألبومًا 
ع عقب رحيل الفنان، في 

ّ
آخر هذا العام ُيوز

أنــمــاط  ــتــيــحــهــا 
ُ
ت ظـــاهـــرة أصــبــحــت تقليعة 

التسجيل واإلنـــتـــاج الــحــديــثــة الــتــي يــّســرت 
املـــواد الصوتية واقــتــنــاءهــا ومــن ثم  حفظ 
ُمــعــالــجــتــهــا واإلضـــافـــة عليها ُبــغــيــة إعـــادة 
تــســجــيــلــهــا وإنـــتـــاجـــهـــا. مــــن يـــــــدري؟ ربــمــا 
ــســتــقــبــل الــقــريــب 

ُ
ســيــشــهــد الــجــمــهــور فـــي امل

 إلــى الحياة من 
َ
لــيــونــارد كــوهــن، وقــد ُبــعــث

جــديــد، ُمــســقــطــًا بــتــقــنــّيــة الــهــولــوغــرام وفــق 
ــمــّكــنــه مـــن أداٍء حـــيٍّ ألغــانــيــه بعد 

ُ
ــورة ت صــ

رحيله. تسويقيًا، وفي بــادرة تبدو كما لو 
بعد اإلصــدار عن أي شبهِة ترّبح من 

ُ
أنها ت

ُرفــع األلــبــوم على  الــراحــل،  وراء إرث النجم 
منّصة يوتيوب، وُسمح بتداوله باملجان.

ــنــتــج، آدم كــوهــن، يــبــدو وقــد 
ُ
إال أن رهـــان امل

 مجهود طاقم فريق املوسيقيني 
ّ
أصاب، وأن

ــدقـــــاٌء مـــقـــّربـــون  واملـــهـــنـــدســـني، ومـــنـــهـــم أصـــ
وشركاء سابقون لـ كوهن األب وللعائلة قد 
كله، ليتكلل األلبوم بنجاح قل نظيره 

ُ
أتى أ

أو   Posthumous ـــ  الــ مـــوضـــة  ألـــبـــومـــات  بـــني 
›إصـــدارات بعد الــوفــاة‹، ولينضم بذلك عن 
استحقاق وجدارة إلى الروائع الفنية التي 
أنتجها كوهن في حياته، وخــالل مسيرته 

الفنية التي استمّرت خمسني عامًا.
فــاتــحــة   What Happened To The Heart
األلبوم. صوت كوهن ُيسمع عن قرٍب تناهى 
حتى بدا كمن يتحّدث إلى األذن عبر ›سكايب 
مــا عدا   .›Face Time تــايــم ›فــيــس  أو   ›Skype
بــالــقــلــب‹، ال يستند صوته   

ّ
ــاذا حــل جملة ›مـ

الــذي سهل أمام  على أي لحٍن يحمله، األمــر 
من  الهارمونية  العناصر  إدخـــال  كوهن  آدم 
التوافق واالئــتــالف، إن كان  غير مهابة عــدم 
ذلك إيقاع غيتار، أو زخرفة عــود، أو خيوط 
الخلفية، كلها أتت إضافات  ضيء 

ُ
وتريات ت

حــمــيــمــيــة مــــن صــمــيــم روح كـــوهـــن وخـــامـــة 
حنجرته الليلية.

›املــانــدولــني‹،  ُمــقــدمــة آللـــة  Moving On بــعــد 
يتابع الغيتار برفقة ملساٍت إلكترونية كوقع 
الـــدمـــع أو حـــّبـــات املـــطـــر، يــتــحــدث كــوهــن عن 
دمًا‹. في 

ُ
ضّي ق

ُ
م ›امل

ُ
القبول بالهجران ومن ث

 ›The Night Of Santiago ســانــتــيــاغــو  ›لــيــل 
جسدها آلة الغيتار 

ُ
أجواُء الغرب األميركي، ت

كوهن  نخفضة، يصف 
ُ
امل الــداكــنــة  بــأوتــارهــا 

مشهد ُحٍب شِبق. عقب نقلة ›فالمنكو‹، كأن 
األغــنــيــة تــعــبــر حــــدود الــصــحــراء نــحــو أرض 
النهر،  »إلــى  عشيقته  كوهن  يأخذ  املكسيك، 

 رجل«.
ّ

كما يفعل كل

شكرًا على تلك الرقصة األخيرة

ليونارد 
كوهن

)Getty( رُفع األلبوم على منّصة يوتيوب وُسمح بتداوله بالمجان

)Getty( يضم العمل إحدى عشرة أغنية بعدد إصدارات الفرقة

26

أُوصدت أبواب السوق 
األميركية في وجهه 

حتى منتصف السبعينيات

يبدو ألبوم الفرقة 
الجديد عمًال كالسيكيًا 

ينتمي للقرن الماضي

عمر بقبوق

 The ،قبل أيام، أطلقت فرقة الروك البريطانية
الرسمي  األلــبــوم  وهـــو   ،»Who« ألــبــوم   ،who
منذ  املمتدة  الفرقة  مسيرة  في  عشر  الثاني 
ما يزيد عن نصف قرن. وقد جاء العمل بعد 
 Endless« مضي 13 سنة على إصدار سابقه
Wire«، وبــعــد أن قــامــت الــفــرقــة بــاإلعــالن عن 
إطالقها جولتها الوداعية سنة 2014، والتي 
امتدت قرابة ثالثة أعــوام؛ إال أن األلبوم جاء 
اليوم ليكسر كل التوقعات عن انتهاء الفرقة.

بدأت »The who« مسيرتها الفنية سنة 1964، 
وكــانــت مــكــونــة مــن أربــعــة أعــضــاء أســاســيــني، 
ــون،  وهــــــم: عــــــازف الـــــدرامـــــز الـــــراحـــــل، كـــيـــث مــ
وعازف غيتار الباص الراحل، جون أنتويزيل. 
روجر  الرئيسي،  الفرقة  مغني  إلى  باإلضافة 
دالــتــري، وعــازف الغيتار واملــؤلــف املوسيقي، 
اليوم  حتى  يعتبران  اللذين  تاوتشند،  بيت 
الحامل الرئيسي للفرقة، رغم تجاوزهما سن 
السبعني، ورغم انضمام عدد من املوسيقيني 
للفرقة واالنفصال عنها خالل الوقت الطويل 

من  واحــــدة   »The who« تعتبر  مــضــى.  الــــذي 
أبرز فرق الروك اإلنكليزية في القرن املاضي، 
إلى جانب »The Rolling Stones«؛ وهي أيضًا 
واحـــــدة مـــن أكــثــر فــــرق الـــــروك الــتــي اشــتــهــرت 
تطوير  فــي  فساهمت  الــتــجــريــبــي،  بمنهجها 
مــوســيــقــى الـــــروك الـــقـــرن املـــاضـــي، وال سيما 
مــوســيــقــى الــبــانــك روك. وقــــد تــمــيــزت الــفــرقــة 
أيــضــًا بـــأدائـــهـــا املــثــيــر فـــي عــروضــهــا الــحــيــة، 
التي كانت في الكثير من األحيان تعمد فيها 
اآلالت  فتحطم  عــنــيــف،  تــدمــيــري  بنسق  ألداء 

املوسيقية على خشبة املسرح.
لكن الفرقة اليوم لم تعد كما كانت في سابق 
عـــهـــدهـــا، فـــالـــرغـــبـــة فــــي الـــتـــجـــريـــب وتـــطـــويـــر 
الفرقة ال يمكن  الــتــي الزمـــت  الـــروك  موسيقى 

ــــوم الـــجـــديـــد،  ــبـ ــ لـــهـــا أي أثـــــر فــــي األلـ أن نـــــرى 
كالسيكي  روك  كــألــبــوم  يــبــدو  الــــذي   ،»Who«
لــلــقــرن املــاضــي. وربــمــا يــعــود السبب  ينتمي 
في ذلــك إلــى أن أعضاء املجموعة تقدموا في 
السن كثيرًا، وباتت الفرقة بحد ذاتها أيقونة 
التجديد  مــســألــة  يجعل  مــا  ــروك؛  الــ ملوسيقى 
ــوات، وبــعــد  ــنــ ــســ ــل هـــــذه الــ املـــوســـيـــقـــي بـــعـــد كــ
انقطاعها الطويل عن إنتاج أغان جديدة هو 
أمر غير متوقع فعليًا. كما أن ُملصق األلبوم، 
الذي صممه بيتر بــاالك، يوحي بأن اإلصدار 
الجديد هو بورتريه أعدته الفرقة لذاتها، إذن 
إن امللصق عبارة عن مربع مقسم إلى 25 مربعًا 
 ،»Who« صغيرًا، ثالثة منهم تكّون اسم األلبوم
واملربعات املتبقية تحيلنا إلى لحظات مؤثرة 
من حياة الفرقة املهنية وثقافتها؛ فمن ضمن 
الــصــور تــوجــد صـــورة لقطع فاصولياء  هــذه 
 Sell« صغيرة، وهي تحيلنا إلى غالف ألبوم
الــذي ساهم في اكتساب الفرقة   ،)1967( »out
صــفــة الــعــاملــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى صــــور غــالف 
عدة ألبومات أخرى. وفي املربعات الصغيرة 
أيـــضـــًا، صــــورة لــتــاوتــشــنــد وهــــو يــعــزف على 
ــد سبق  ــك تــحــطــيــمــه، وقــ الــغــيــتــار وعـــلـــى وشــ
الـــصـــورة ســنــة 1979 مــرفــقــة  أن نـــشـــرت هــــذه 
ــذي اشــتــهــرت بـــه الــفــرقــة حينها:  بـــاإلعـــالن الــ
»هـــــذا الــغــيــتــار لـــديـــه ثــــــواٍن لــيــعــيــشــهــا«. كما 
تــضــمــنــت الـــصـــور بـــورتـــريـــهـــات لــشــخــصــيــات 
لها أثر بثقافة الفرقة، مثل املالكم محمد علي 

كالي، وبطل الكوميكس، بات مان.
يــضــم األلــبــوم الــجــديــد إحـــدى عــشــرة أغنية، 
وهــــو عــــدد ألـــبـــومـــات الــفــرقــة الــســابــقــة، وفــي 
الفرقة أن تقدم  كل مسار من األلبوم تحاول 
السابقة؛  ألبوماتها  أحد  روح  تختزل  أغنية 
ــــات  ــــريـ ــــذكـ الــــحــــنــــني والـ لــــيــــبــــدو واضـــــحـــــًا أن 

مسيطرة بشكل كلي على األلبوم الجديد.
بــجــمــالــيــتــه  ــاهـــي  يـــضـ ال  األلـــــبـــــوم  بــــــدا  وإن 
إصـــــــــدارات الـــفـــرقـــة الـــقـــديـــمـــة، وتـــحـــديـــدًا فــي 
ألــبــوم  ولــكــنــه  والــثــمــانــيــنــيــات،  السبعينيات 
متقن وله خصوصية كبيرة بالنسبة لعشاق 
القديمة؛ وغالبًا سيكون هذا  الــروك  مــدارس 
»The who«، إذ  األلبوم هو األخير بالنسبة لـ

تقدمه بمثابة هدية لجمهورها القديم.

فرقة »ذا هو«
هل حان وقت الوداع؟

أخيرًا، أصدر ُمنتج ليونارد 
كوهن وابنه آدم 

كوهن، ألبومًا ُمقتضبًا 
تقّل مدته عن نصف 

 Thanks ساعة، بعنوان
for The Dance بُنَي على 

بِضع قصائد سجلها 
األب بصوته العاري، خالل 

العمل على ألبومه األخير، 
لم ُتعد ُتلّحن ولم تندرج 

ضمن اإلصدار

الــجــاري،  الشهر  مــن  و13   12 فــي 
تستضيف »دار األوبرا السلطانية«، في 
مسقط، الموسيقي األميركي تشك 
كوريا، ليقّدم عرضًا يؤّدي فيه بعضًا 
إلى  الكالسيكية،  الجاز  أغاني  من 

جانب مؤلّفات خاّصة به.

تقّدم فرقة »معهد الموسيقى 
مساء  من  الثامنة  عند  العربية«، 
المصرية«،  األوبـــرا  »دار  في  الــيــوم، 
تستعيد  »كلثوميات«.  بعنوان  عرضًا 
أم  السيدة  أغاني  من  بعضًا  الفرقة 
كلثوم، مثل »ما دام تحب بتنكر ليه«، 

و»خايف يكون حبك فّي«.

لتقديم  الشتوية  جولتهم  ضمن 
»الثالثي  يــحــّط  ــر،  ــي األخ عملهم 
جبران«، بعد غد، في »ال باسيريل سان 
ليؤّدوا،  فرنسا،  غربي  شمال  بريوك«، 
في Konzerthaus، مقطوعات من 
 The long( الطويل«  »المسير  ألبوم 

.)march

ــواصــل فــي »مــتــرو الــمــديــنــة«،  ــت ت
البيروتي، سلسلة عروض تحت عنوان 
»ليالي في حب الثورة«، تستلهم 
محاكيًة  اللبناني،  ــارع  ــش ال غليان 
بعد  الــنــظــام.  ضــد  شعبه  انتفاضة 
عنوان  تحت  العرض  سيكون  يومين، 

»من بيروت إلى غزة«.

القاهرية،  الصاوي  ساقية  تستضيف 
في الحادي عشر من الشهر الجاري، 
خيرت،  ُعمر  المصري  الموسيقي 
مجموعة  فيه  يؤّدي  عرضًا  ليقّدم 
ألّف  التي  الشهيرة،  مقطوعاته  من 
تصويرية  كموسيقى  معظمها 

ألعمال درامية.

عندما ُسئل كوهين عّما إذا كان يستمتع في عمله الشاّق في كتابة 
األغاني، أجاب مقتبسًا رأي لويس هايد حول الفرق بين العمل والعمل 
بدنية  لياقة  يعطيك  وأن  يومَك،  قوت  يعطيك  أن  »يجب  اإلبداعي: 
وعقلية تسمح لك بالمشي بطريقة خاصة بين أفكارك الداخلية الكئيبة، 
هذا  في  المشكلة  لكن  اليومية،  حياتك  في  خاصة  بصمة  ويعطيك 

العمل، أنه أحيانًا يكون مجرد عمٍل شاٍق ال يساعد وال يكون ممتًعا«.

المشي بطريقة خاصة

عروض
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